STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
15. schůze rady města dne: 10.09.2019
Bod pořadu jednání: 17
Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci koupelen v BD Česká 617
Stručný obsah: Lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Česká 617 – stavební
úpravy koupelen – D" byla stanovena do 23. 7. 2019. Následně proběhlo posouzení nabídek a
komunikace zadavatele s vybraným účastníkem za účelem doložení požadovaných podkladů. Nyní
je Radě města Liberec, v souladu s jejím usnesením č. 618/2019 ze dne 18. 6. 2019, předkládán
výsledek zadávacího řízení ke schválení.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: Schválení výsledku zadávacího řízení
Zpracoval:

Machatý Petr, Bc. - vedoucí oddělení správy objektů a zařízení

Projednáno s:

Němeček Jiří, Ing., CSc. - náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a
majetkovou správu

Předkládá:

Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
výsledek zadávacího řízení na zakázku vedenou formou zjednodušeného podlimitního
řízení s názvem „Česká 617 - stavební úpravy koupelen – D“ a výběr nejvhodnější nabídky,
kterou podal účastník Pozemní stavitelství s.r.o., IČ: 27298370 se sídlem Liberec I - Staré
Město, Ruprechtická 538, PSČ 46001, s nabídkovou cenou 1 902 632,00 Kč bez DPH
ukládá
1. zajistit odeslání a zveřejnění Oznámení o výběru dodavatele (příloha č. 1) a Rozhodnutí
zadavatele o výběru dodavatele s nejvhodnější nabídkou (příloha č. 2)
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 20.09.2019

2. zajistit uzavření smlouvy s vybraným účastníkem
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 25.10.2019
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Důvodová zpráva
Zadávací řízení bylo administrováno oddělením veřejných zakázek.
Předpokládaná hodnota zakázky činila
Maximální hodnota zakázky činila

2 200 000,- Kč bez DPH
2 600 000,- Kč bez DPH

Zadavatel obdržel a komise převzala nabídku 1 účastníka:
Účastník
Pozemní
stavitelství s.r.o.

IČ
27298370

Sídlo
Ruprechtická 538/24,
460 01 Liberec

Nabídková cena v Kč bez DPH
1.902.632 Kč

Vzhledem k tomu, že zadavateli byla doručena pouze jedna nabídka a to nabídka účastníka Pozemní
stavitelství s.r.o., nebylo hodnocení nabídek provedeno.
Hodnotící komise doporučila zadavateli vyzvat vybraného dodavatele k předložení originálů nebo
ověřených kopií v elektronické podobě těchto dokladů:
 výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) v návaznosti
na § 74 odst. 2 písm. a)
 výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob statutárních orgánů ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. a) v návaznosti na § 74 odst. 2 písm. b)
 potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
 potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
 písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 psím. d), tj.
(neevidence splatného daňového nedoplatku ve vztahu ke spotřební dani)
 písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) tj. (neevidence splatného nedoplatku
na pojistném nebo penále na veřejném zdravotním pojištění)
 seznamu obdobných zakázek včetně osvědčení objednatele o řádném provedení a dokončení
prací
Komise dále doporučila zadavateli vyzvat účastníka, jakožto vybraného dodavatele, v souladu s § 122
odst. 4 zákona, k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích,
případně ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob k dodavateli.
Komise stanovila termín pro doložení dokladů nejpozději do 22. srpna 2019 do 12:00. S tímto
výsledkem komise uzavřela své I. jednání.
Hodnotící komise na svém II. jednání po prozkoumání dodaných dokladů došla k závěru, že účastník
Pozemní stavitelství s.r.o. dostatečně prokázal splnění zadávacích podmínek i kvalifikačních
předpokladů stanovených v zadávací dokumentaci.
Hodnotící komise na základě výše uvedeného doporučuje zadavateli rozhodnout o výběru nejvýhodnější
nabídky účastníka Pozemní stavitelství s.r.o. s nabídkovou cenou 1 902 632 Kč bez DPH za celý
předmět plnění veřejné zakázky.
Podrobnější popis průběhu jednání viz příloha č. č Zápis z jednání – příloha je neveřejná.
Přílohy:
Příloha č. 1 Oznámení o výběru dodavatele
Příloha č. 2 Rozhodnutí o výběru dodavatele
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor právní a veřejných zakázek
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Všem účastníkům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

PR/MS 27/19
CJ MML 182049/19

Kolomazníková/485243497 11.9.2019

V Liberci dne

Oznámení o výběru dodavatele
(vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“))

Identifikace veřejné zakázky
„Česká 617 – stavební úpravy koupelen - D“

Zadavatel
statutární město Liberec
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
IČO: 00262978
zastoupený Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
(dále jen „Zadavatel“)
Zadavatel dne 10. 9. 2019 rozhodl o přidělení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Česká 617 – stavební úpravy koupelen - D“ níže
vybranému dodavateli:

Identifikační údaje vybraného dodavatele
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
IČO
DIČ

Pozemní stavitelství s.r.o.
Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec
Společnost s ručením omezeným
27298370
CZ27298370

Nabídka účastníka Pozemní stavitelství s.r.o. byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Odůvodnění výběru
V rámci tohoto zadávacího řízení byla podána 1 nabídka účastníka Pozemní stavitelství s.r.o., viz
tabulka níže.

Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka Statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

Účastník
Pozemní stavitelství s.r.o.

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH
1 902 632 Kč

Pořadí
1.

Tento účastník prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a podmínek stanovených
zákonem pro uzavření smlouvy v plném rozsahu.

Poučení
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona.
Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru
dodavatele (zveřejnění na profilu zadavatele).
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele
uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.
Účastník se může svého práva na podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele v souladu s §
243 zákona písemně vzdát.
V příloze Vám zasíláme Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.
Děkujeme za Vaši nabídku a těšíme se na další případnou spolupráci.
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele: ..........................................................
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v.r.
primátor města

Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka Statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
__________________________________________________________________________________________
PR/MS 27/19

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení:

„Česká 617 – stavební úpravy koupelen - D“
Na základě doporučení hodnotící komise a v souladu s usnesením rady města

rozhoduji o výběru dodavatele
na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil účastník:
Pozemní stavitelství, s.r.o.
IČO: 272 98 370
se sídlem: Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec
s nabídkovou cenou: 1 902 632 Kč bez DPH
(2 188 026,80 Kč vč. DPH)

V Liberci dne 11. 9. 2019
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele:

........................................................
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v.r.
primátor města

